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โรงเรียนบา้นโนนท่อนวิทยา 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 

 

คู่มอืปฎิบตังิานกลุ่มงบประมาณและแผนงานคนโรงเรยีนบ้านโนนท่อนวทิยา ฉบบันี้จดัท าขึ้นเพื่อ
เสรมิสรา้งความเขา้ใจแก่ครูและบุคลากรในโรงเรยีนในการปฏบิตัหิน้าที่การให้บรกิารและการจดัการศกึษา         

การกระจายอ านาจสู่สถานศึกษาของ สพฐ. กลุ่มงบประมาณและแผนงานได้จดังานให้ครอบคลุมกบัภาระ
งาน        ทีก่ลุ่มปฏบิตัอิยู่เดมิและเพิม่เตมิใหส้อดคลอ้งกบัสภาพโรงเรยีน  ในการจดัการศกึษาและใหบ้รกิาร
ทางการศึกษา      ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
กระทรวงศกึษาธกิารโดยมุ่งหวงั      ภาระงานทีป่ฏบิตัจิะบรรลุตามวตัถุประสงค์ เป้าหมายและวสิยัทศัน์ที่
ก าหนดไว้ทุกประการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน
งบประมาณและแผนงานคู่มอืฉบบันี้ไดบ้รรจุเนื้อหาสาระเพยีงขอบขา่ย ตามกรอบงานทีบ่รรจุไวใ้นโครงสรา้ง
การบริหารงานวิธีปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติงานและคณะท างานยินดีน้อมรบัข้อเสนอแน ะที่เป็น
ประโยชน์แก่สว่นรวมและโรงเรยีนทุกประการ  

ขอขอบคุณผูม้สีว่นร่วมในการจดัท าใหค้ าแนะน าขอ้เสนอแนะและขอขอบคุณคณะท างานในกลุ่ม
บรหิารงานบุคคลทุกท่านไดป้ฏบิตัหิน้าทีร่่วมกนัอย่างมุ่งมัน่อุทศิทุ่มเทอย่างดยีิง่  
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ข้อมลูเก่ียวกบัโรงเรียน 
ช่ือและท่ีตัง้ 

โรงเรยีนบา้นโนนท่อนวทิยา  ทีต่ัง้ 355 หมู่ที ่ 1  บา้นโนน  ต าบลโนนท่อน  อ าเภอเมอืง   
จงัหวดัขอนแก่น  รหสัไปรษณีย ์ 40000  พืน้ทีท่ ัง้หมด 10 ไร ่  1 งาน   40 ตารางวา  โทรศพัท ์  
043-379075   โทรสาร -         
e-mail   nonthon.sc@gmail.com            website  http://nonton.kkzone1.go.th/ 

โรงเรยีนบา้นโนนท่อนวทิยา  อยู่กลุ่มเครอืขา่ยพฒันาคุณภาพ ที ่1 สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น  เขต 1  ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน  กระทรวงศกึษาธกิาร 

 
 ประวติัความเป็นมา 
                ประวตัสิถานศกึษา  ก่อตัง้เมื่อ พ.ศ.2493 มเีขตบรกิาร 2 หมู่บา้น คอื บา้นโนนและบา้น
ท่อน เริม่แรกเปิดท าการ  สอนตัง้แต่ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ถงึ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ใชช้ื่อโรงเรยีน
ว่า  “โรงเรยีนบา้นท่อน  (ดอนสวรรคร์าษฎรว์ทิยา)” และต่อมา พ.ศ.2511  ชาวบา้นโนน  ซึง่เป็นหมู่บา้นใน
เขตบรกิารไดข้อแยกไปตัง้โรงเรยีนทีบ่า้นโนน  ดว้ยเหตุผลในการเดนิทางไปกลบัระหว่างบา้นกบัโรงเรยีน
ไม่สะดวก  มคีวามล าบากในช่วงฤดฝูน และไดเ้ปลีย่นชื่อโรงเรยีนเป็น “ โรงเรยีนบา้นโนนท่อน” โดยม ีนาย
สงิห ์ มนูศลิป์  เป็นครใูหญ่  จากโรงเรยีนบา้นท่อนเดมิ  และ นายสงัข ์  นาคประเวศน์   ครใูหญ่โรงเรยีน
บา้นโนนเดมิ  เป็นผูช้่วยครใูหญ่  ในปีการศกึษา 2533  โรงเรยีนบา้นโนนท่อน  ไดเ้ปลีย่นชื่อใหม่เป็น “ 
โรงเรยีนบา้นโนนท่อนวทิยา”  
 
 สภาพปัจจบุนั 
                    โรงเรยีนบา้นโนนท่อนวทิยา  ตัง้อยู่ 355 หมู่ที ่ 1  บา้นโนน  ต าบลโนนท่อน  อ าเภอ
เมอืง   จงัหวดัขอนแก่น   สงักดักลุ่มเครอืขา่ยพฒันาคุณภาพ ที ่1 สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาขอนแก่น  เขต 1    มอีาคารเรยีน  4  หลงัแบ่งเป็น  10  หอ้งเรยีน 5 หอ้ง ประกอบอาคาร
ประกอบ/อาคารอเนกประสงค ์ 1 หลงั   หอ้งสมุด   1   หลงั  มขีา้ราชการคร ู 15  คน  ผูอ้ านวยการ
โรงเรยีน  คอื  นายสุพฒัน์  นรนิยา 
 
วิสยัทศัน์ (vision)  

“โรงเรยีนบา้นโนนท่อนวทิยาร่วมกบัชุมชน มุ่งพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์าม
หลกัสตูร เน้นกระบวนการเรยีนรู ้พฒันาครสููม่อือาชพี สภาพภายในโรงเรยีนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภยั 
ห่างไกลยาเสพตดิ ” 
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อตัลกัษณ์ของโรงเรียน 
         “มวีนิยั หมายถงึ ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกทางกาย ทีบ่่งบอกถงึการปฏบิตัติามระเบยีบ 
แบบแผนและขอ้บงัคบั ขอ้ปฏบิตั ิของโรงเรยีน มคีุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามหลกัสตูร ตลอดจนยดึมัน่ 
ปฏบิตัติามวฒันธรรมอนัดงีามของทอ้งถิน่” 
 
เอกลกัษณ์ของโรงเรียน 
“จติใจงาม น ้าดนิด ีวถิพีอเพยีง”  

จติใจงาม หมายถงึ ความร่วมมอืเป็นเครอืขา่ย การพฒันาในดา้นต่างๆของสถานศกึษา ชุมชน และ
องคก์ร ต่างๆอย่างเหนียวแน่น มัน่คง และยัง่ยนื 

น ้าดนิด ีหมายถงึ ทอ้งถิน่ทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ต่อการประกอบอาชพีทางการเกษตร และแหล่ง
เรยีนรูท้ีเ่หมาะสม 

วถิพีอเพยีง หมายถงึ การด าเนินงาน การพฒันาในดา้นต่างๆของสถานศกึษายดึแนวทางตามหลกั
ปรชัญา 

 
พนัธกิจ  

1) การศกึษาใหน้กัเรยีนชัน้อนุบาลถงึมธัยมศกึษาตอนตน้ 
2) จดักระบวนการเรยีนรูใ้หน้กัเรยีนทุกคนและพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์รงตาม

หลกัสตูร 
3) จดักจิกรรมการเรยีนการสอนสนองต่อนโยบายของรฐับาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

เป้าหมาย 
1. นกัเรยีนทุกคนเป็นคนด ีมคีุณธรรม จรยิธรรม มคีุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละมสีุขภาพ 

ร่างกายและจติใจทีแ่ขง็แรงสมบูรณ์ ด ารงชวีติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข 
2. นกัเรยีนไดร้บัการพฒันาทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ มโีอกาสแสดงความสามารถ ตามศกัยภาพของ

ผูเ้รยีน 
3. ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย คณิตศาสตร ์

วทิยาศาสตร ์และภาษาองักฤษ 
4. ครแูละบุคลากรไดร้บัการพฒันาดา้นเทคโนโลย ี 
5. นกัเรยีนทุกคนมคีุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศกึษา 
6. โรงเรยีนเป็นทีเ่ชื่อมัน่และศรทัธาของชุมชน 
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แผนผงัโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
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โครงสร้างการบริหารกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 

 ผู้อำนวยการโรงเรียน

(นายครรชิต  หมื่นแก้ว)               

หัวหน้ากลุ่มงบประมาณและแผนงาน 

(นางสาววิภาวรรณ  สำราญกิจ) 

๑. งานนโยบายและแผนพฒันาคณุภาพ
การศึกษา/แผนปฏิบติัการประจ าปี 
๑. นางสาววภิาวรรณ  ส าราญกจิ    หวัหน้างาน 
๒. นางประกอบ  ฟักข า                 เจา้หน้าที ่
๓. นางสาวเกศสุดา  ช่องวารนิทร ์    เจา้หน้าที ่
๔. นางสาวสุธาสนิี  น ้าใจด ี            เจา้หน้าที ่
๕. นางกญัชลกิา  กลัยา                เจา้หน้าที ่
๖. นางสาวสกุลรตัน์  อนิบุญญา    เจา้หน้าที ่

 
 

๒. งานการเงินและบญัชี 
๑. นางประกอบ  ฟักข า                หวัหน้างาน 
๒. นางสาวเกศสุดา  ช่องวารนิทร ์    เจา้หน้าท ี
๓. นางสาวสกุลรตัน์  อนิบุญญา    เจา้หน้าที ่

 

3. งานพสัดแุละสินทรพัย ์
๑. นางสาวสุธาสนิี  น ้าใจด ี        หวัหน้างาน 
๒. นางกญัชลกิา  กลัยา             เจา้หน้าที ่
๓. นางสาวสกุลรตัน์  อนิบุญญา  

เจา้หน้าที ่
 

๔. งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
๑.นางประกอบ  ฟักข า                หวัหน้างาน 
๒. นางสาวเกศสุดา  ช่องวารนิทร ์   เจา้หน้าที่ 

          ๓. นางสาวสุธาสนิี  น ้าใจด ี 
๔. นางกญัชลกิา  กลัยา                

เจา้หน้าที่ 
 เจา้หน้าที่

๕. ๕. นางสาวสก ุลรตน์  อินบญญา เจ้าหนาที่

 
 

 

๔. งานการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพ 
ภายในสถานศึกษา 
๑. นางสาววภิาวรรณ  ส าราญกจิ   หวัหน้างาน        
๒. นางประกอบ  ฟักข า                เจา้หน้าที ่
๓.นางสาวเกศสุดา  ช่องวารนิทร ์    เจา้หน้าที่

          ๔. นางสาวสุธาสนีิ  น ้าใจด ี 
๕. นางกญัชลกิา  กลัยา                

เจา้หน้าที่ 
 ี ่เจา้หน้าท

   ั ิ ้ ้ ี่่ ๖. นางสาวสกุลรตน ์ อนบุญญา เจาหนาท

๖. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
๑. นางประกอบ  ฟักข า                 หวัหน้างาน 
๒. นางสาววภิาวรรณ  ส าราญกจิ      เจา้หน้าที ่              
๓. นางสาวเกศสุดา  ช่องวารนิทร ์    เจา้หน้าที ่
๔. นางสาวสุธาสนิี  น ้าใจด ี            เจา้หน้าที ่
๕. นางกญัชลกิา  กลัยา                 เจา้หน้าที ่
๖. นางสาวสกุลรตัน์  อนิบุญญา       

เจา้หน้าที ่  
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ภารกิจงานของบุคลากรกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 

ท่ี ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง/

อนัดบั 

หน้าท่ี/ภาระงาน 

1 นางสาววภิาวรรณ  ส าราญกจิ     คร ูอนัดบั คศ.3 
 

- หวัหน้ากลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 
- หวัหน้างานนโยบายและแผนพฒันาคุณภาพ
การศกึษา/แผนปฏบิตักิารประจ าปี 
- งานการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษา 
- งานระดมทรพัยากรและการลงทุนเพือ่การศกึษา 

๒ นางประกอบ  ฟังข า คร ูอนัดบั คศ.3 
 

- หวัหน้างานการเงนิและบญัช ี
- หวัหน้างานจดัระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
- หวัหน้างานระดมทรพัยากรและการลงทุนเพือ่

การศกึษา 
- งานนโยบายและแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา/

แผนปฏบิตักิารประจ าปี 
- งานการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศกึษา 
๓ นางสาวสุธาสนิี  น ้าใจด ี         คร ูอนัดบั คศ.๑ 

 
- หวัหน้างานพสัดุและสนิทรพัย ์
- งานจดัระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
- งานระดมทรพัยากรและการลงทุนเพือ่การศกึษา 
- งานนโยบายและแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา/

แผนปฏบิตักิารประจ าปี 
- งานการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศกึษา 
๔ นางสาวเกศสุดา  ช่องวาริ นทร ์        คร ูอนัดบั คศ.๑ 

 
- งานการเงนิและบญัช ี
- งานจดัระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
- งานระดมทรพัยากรและการลงทุนเพือ่การศกึษา 
- งานนโยบายและแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา/

แผนปฏบิตักิารประจ าปี 
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ท่ี ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง/

อนัดบั 

หน้าท่ี/ภาระงาน 

   งานการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษา 

๕ นางกญัชลกิา  กลัยา          คร ูอนัดบั คศ.๑ 
 

- งานพสัดุและสนิทรพัย ์
- งานจดัระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
- งานระดมทรพัยากรและการลงทุนเพือ่การศกึษา 
- งานนโยบายและแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา/

แผนปฏบิตักิารประจ าปี 
- งานการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศกึษา 
๖ นางสาวสกุลรตัน์  อนิบุญญา เจา้หน้าทีธุ่รการ - งานนโยบายและแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา/

แผนปฏบิตักิารประจ าปี 
- งานการเงนิและบญัช ี
- งานพสัดุและสนิทรพัย ์
- งานจดัระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
- งานระดมทรพัยากรและการลงทุนเพือ่การศกึษา 
- งานการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศกึษา 
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ขอบเขตการบริหารงานกลุ่มงบประมาณและแผนงานในโรงเรียน 
หวัหน้ากลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
  หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ไดแ้ก่ บุคคลทีผู่อ้ านวยการแต่งตัง้ใหม้หีน้าทีร่บัผิดชอบงานบรหิาร 
งบประมาณ และส านกังานกลุ่มงบประมาณ มหีน้าทีค่วบคุม ดแูล รบัผดิชอบการปฏบิตังิานบรหิาร
งบประมาณ ใหด้ าเนินอย่างมปีระสทิธภิาพ ในเรื่องต่อไปนี้  
 1. เป็นทีป่รกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษาเกี่ยวกบังานบรหิารงบประมาณของโรงเรยีน  
 2. ร่วมกนัก าหนดนโยบาย วางแผนงาน จดัระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน จดัท าและเสนอค า
ขอ จดัตัง้งบประมาณและตดิตามประเมนิผลงาน  
 3. นิเทศตดิตามการปฏบิตังิานของบุคลากรในกลุ่มบรหิารงบประมาณ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของ 
ราชการ นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน  
 4. ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆในโรงเรยีนเพือ่พฒันาการปฏบิตังิานของกลุ่มบรหิารงบประมาณอย่าง
ม ีประสทิธภิาพ  
 5. ประสานงานเกีย่วกบังานการเงนิ-การบญัช ีพสัดุและสนิทรพัย ์ใหด้ าเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย  
 6. ประสานงานเกีย่วกบัจดัท าขอ้ตกลงปฏบิตัริาชการ  
 7. ประสานงานเกีย่วกบังานตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายในใหด้ าเนินไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ย  8. บรหิารงาน วางแผน ก ากบั และตดิตามผลจดัท าสารสนเทศของกลุ่ม  
 9. ประเมนิผลงานและการปฏบิตังิานกลุ่มบรหิารงบประมาณ  
 10. จดัท าแผนการจดัท าขอ้ตกลงและการปฏบิตัริาชการ  
 11. ประสานทุกกลุ่มงานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการก าหนดตวัชี้วดั  
 12. ก ากบั ตดิตามการปฏบิตัติามขอ้ตกลงเพือ่การปรบัปรุงพฒันา ใหเ้ขา้ถงึเกณฑต์วัชีว้ดัทีก่ าหนด  
 13. จดัท าแผนพฒันาคุณภาพ/แผนปฏบิตักิารประจ าปีและปฏทินิปฏบิตังิานของกลุ่มบรหิาร
งบประมาณ  14. ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน/โครงการของกลุ่มบรหิารงบประมาณตาม
แผนปฏบิตักิาร  
 15. รวบรวมและจดัท ารายงานเพือ่เสนอต่อเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  
 16. ประเมนิผลและรายงานผลการปฏบิตังิานต่อผูอ้ านวยการสถานศกึษา  
 17. ปฏบิตังิานอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 
1. งานนโยบายและแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา/แผนปฏิบติัการประจ าปี  
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ  
 1. วเิคราะหท์ศิทางและยุทธศาสตรข์องหน่วยงานเหนือสถานศกึษา  
  1) วเิคราะหเ์ป้าหมายเชงิยุทธศาสตรร์ะดบัชาต ิแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
แผนการ ศกึษาแห่งชาต ิแผนปฏบิตัริาชการของกระทรวงศกึษาธกิาร และแผนพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
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  2) ศกึษาขอ้ตกลงผลการปฏบิตังิานและเป้าหมายการใหบ้รกิารสาธารณะทุกระดบัไดแ้ก่ 
เป้าหมาย การใหบ้รกิารสาธารณะ(Public Service Agreement : PSA)ขอ้ตกลงการจดัท าผลผลติ (Service 
Delivery Agreement : SDA) ขอ้ตกลงผลการปฏบิตังิานของเขตพืน้ที ่และผลการด าเนินงานของ
สถานศกึษาทีต่อ้ง ด าเนินการ เพือ่ใหบ้รรลุขอ้ตกลงทีส่ถานศกึษาท ากบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  
  3) ศกึษา วเิคราะห ์วจิยัการจดัและพฒันาการศกึษาของสถานศกึษาตามกรอบทศิทางของ
เขตพืน้ที ่การศกึษา และตามความตอ้งการของสถานศกึษา  
  4) วเิคราะหผ์ลการด าเนินงานของสถานศกึษาตามขอ้ตกลงที่ท ากบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาดา้น
ปรมิาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนตน้ทุน ซึ่งตอ้งค านวณตน้ทุนผลผลติขององคก์รและผลผลติงาน/โครงการ  
  5) จดัท าขอ้มลูสารสนเทศผลการศกึษาวเิคราะห ์วจิยั เพือ่ใชใ้นการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม
ทีม่ ีผลกระทบต่อการจดัการศกึษาของสถานศกึษา  
  6) เผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศใหเ้ขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสาธารณะชนรบัทราบ  
 
 2. การจดัท าแผนกลยุทธ ์หรอืแผนพฒันาการศกึษา โดยคร ูบุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีน 
คณะกรรมการสถานศกึษา และชุมชนมสีว่นร่วมด าเนินการดงันี้  
  1) ทบทวนภารกจิการจดัการศกึษาของสถานศกึษา และศกึษารายงานขอ้มลูสารสนเทศที่
เกีย่วขอ้ง  
  2) วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของสถานศกึษาทีม่ผีลกระทบต่อการจดัการศกึษา(SWOT) และ
ประเมนิ สถานภาพของสถานศกึษา  
  3) ก าหนดวสิยัทศัน์ (Vision) พนัธกจิ (Mission) เป้าประสงค ์(Corporate Objective) ของ 
สถานศกึษา  
  4) ก าหนดกลยุทธข์องสถานศกึษา  
  5) ก าหนดผลผลติ (Outputs) ผลลพัธ ์(Outcomes) และชีต้วัวดัความส าเรจ็(Key 
performance Indicators : KPIs) โดยจดัท าเป็นขอ้มลูสารสนเทศ  
  6) ก าหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลติในเชงิปรมิาณ คุณภาพ และผลลพัธ์ที่
สอดคลอ้งกบั ผลปฏบิตังิานของสถานศกึษาทีจ่ะท าร่างขอ้ตกลงกบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  
  7) จดัท ารายละเอยีดโครงสรา้ง แผนงาน งาน/โครงการ และกจิกรรมหลกั  
  8) จดัใหร้บัฟังความคดิเหน็จากผูเ้กีย่วขอ้ง เพือ่ปรบัปรุงและน าเสนอความเหน็ชอบต่อ 
คณะกรรมการสถานศกึษา 
  9) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผูเ้กี่ยวขอ้ง  
 
 3. การวเิคราะหค์วามเหมาะสมการเสนอของบประมาณ  
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  1) จดัท ารายระเอยีดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงงาน ใหม้คีวามเชื่อมโยงกบั
ผลผลติและ ผลลพัธ ์ตามตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของสถานศกึษา พรอ้มกบัวเิคราะหแ์ละจดัล าดบัความส าคญั
ของแผนงาน งาน โครงการ เมื่อเขตพืน้ทีก่ารศกึษาแจง้นโยบาย แผนพฒันามาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
หลกัเกณฑ ์ขัน้ตอนและ วธิจีดัตัง้งบประมาณใหส้ถานศกึษาด าเนินการ  
  2) จดัท ากรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure 
Framework :MTEF) วเิคราะหน์โยบายหน่วยเหนือทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ วเิคราะหผ์ลการ
ด าเนินงานปีงบประมาณที ่ผ่านมาของสถานศกึษาเพือ่ปรบัเป้าหมายผลผลติทีต่อ้งการด าเนินการใน ๓ ปี
ขา้งหน้า พรอ้มกบัปรบัแผนงาน งานโครงการ และกจิกรรมหลกั ใหส้อดคลอ้งกบัประมาณรายไดข้อง
สถานศกึษาทัง้จากเงนิงบประมาณและเงนิ นอกงบประมาณ  
  3) จดัท าค าขอรบังบประมาณของสถานศกึษาและกอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง 
(MTEF) เสนอต่อเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เพือ่พจิารณาความเหมาะสมสอดคลอ้งเชงินโยบาย  
  4.) จดัท าร่างขอ้ตกลงบรกิารผลผลติ ( ร่างขอ้ตกลงผลการปฏบิตังิาน ) ของสถานศกึษาที่
ตอ้งท ากบั เขตพืน้ทีก่ารศกึษาเมื่อไดร้บังบประมาณ โดยมเีป้าหมายการใหบ้รกิารทีส่อดคลอ้งกบัแผนกล
ยุทธข์องสถานศกึษา โดยผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศกึษา  
 
 4. การจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีของสถานศกึษา  
  1) ศกึษาขอ้มลูการจดัสรรงบประมาณทีส่ านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานแจง้
ผ่านเขต พืน้ทีก่ารศกึษา แจง้ใหส้ถานศกึษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพฒันา มาตรฐานการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน หลกัเกณฑ ์ขัน้ตอนและวธิกีารจดัสรรงบประมาณ  
  2) ตรวจสอบกรอบวงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัจากหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจดัสรรที ่เขตพืน้ที่
การศกึษา แจง้ ตลอดจนตรวจตอบวงเงนินอกงบประมาณทีไ่ดจ้ากแผนการระดมทรพัยากร  
  3) วเิคราะหก์จิกรรมตามภารกจิงานทีต่อ้งด าเนินการตามมาตรฐานโครงสรา้ง สายงาน และ
ตาม แผนงาน งานโครงการของสถานศกึษา เพือ่จดัล าดบัความส าคญั และก าหนดงบประมาณ ทรพัยากร
ของแต่ละ สายงาน งานโครงการ ใหเ้ป็นไปตามกรอบวงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัและวงเงนินอกงบประมาณ
ตามแผนระดม ทรพัยากร  
  4) ปรบัปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ใหส้อดคลอ้งกบักรอบวงเงนิ
ทีไ่ดร้บั  
  5) จดัท ารายละเอยีดแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา(แผนกลยุทธ)์แผนปฏบิตักิารประจ าปี 
งบประมาณซึ่งระบุ แผนงาน งานโครงการทีส่อดคลอ้งวงเงนิงบประมาณทีไ่ด้รบัและวงเงนินอกงบประมาณ
ทีไ่ด ้ตามแผนระดมทรพัยากร  
  6) จดัท าขอ้ร่างตกลงผลผลติของหน่วยงานในสถานศกึษาและก าหนดผูร้บัผดิชอบ 
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   7) น าเสนอแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ และร่างขอ้ตกลงผลผลติขอความเหน็ชอบ 
คณะกรรมการสถานศกึษา  
  8) แจง้จดัสรรวงเงนิและจดัท าขอ้ตกลงผลผลติใหห้น่วยงานภายในสถานศกึษารบัไป
ด าเนินการตาม แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 
 
2. งานการเงินและการบญัชี  
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ งานการเงนิและการบญัช ีด าเนินงานเกีย่วกบัการเงนิใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งตาม
ระเบยีบของทาง ราชการในเรื่องต่อไปนี้  
 1. การเบกิ - จ่ายเงนิทุกประเภทใหถู้กตอ้งตามระเบยีบ  
 2. จดัท าทะเบยีนคุมการเกบ็เงนิบ ารุงการศกึษา  
 3. ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน ใบส าคญั การเบกิจ่ายเงนิทุกประเภท  
 4. จดัท าฎกีาเบกิจ่ายเงนิเดอืน เงนิค่าจา้ง เงนิสวสัดกิารต่างๆ เช่น ค่าเช่าบา้น ค่ารกัษาพยาบาล 
ฯลฯ  
 5. น าสง่เงนิ โอนเงนิ การกกัเงนิไวเ้บกิเหลื่อมปีตามวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด  
 6. รวบรวมรายละเอยีดเกี่ยวกบัการจดัท าเรื่องอนุมตัเิบกิเงนิงบประมาณประจ าปี  
 7. ออกเอกสารทางการเงนิตามระเบยีบการบรหิารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕  
 8. วเิคราะหร์ายจ่ายของโรงเรยีน เพือ่ปรบัปรุงการใชจ่้ายใหม้ปีระสทิธภิาพ  
 9. เบกิจ่ายเงนิงบประมาณประเภทต่างๆใหเ้ป็นไปตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณของ 
สถานศกึษา  
 10. จดัท าบญัชปีระจ าวนัใหค้รอบคลุมการรบั–จ่ายเงนิทุกประเภทและสรุปรายการบนัทกึบญัชทีุก
วนั ท าการ  
 11. ตรวจสอบความถูกตอ้งของเงนิสด และเงนิฝากธนาคารตามรายงานเงนิคงเหลอืประจ าวนัและ
งบ ยอดเงนิฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกตอ้งของบญัชแียกประเภททัว่ไป  
 12. จดัท ารายงายประจ าเดอืนสง่หน่วยงานตน้สงักดัตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
  13. จดัท ารายงานประจ าปี โดยจดัท างบแสดงฐานะการเงนิ สง่ใหค้ณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ผ่านเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และจดัสง่ส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิและกรมบญัชกีลางตามระยะเวลาที่
ก าหนด  
 14. ด าเนินการเกี่ยวกบัการเบกิเงนิ การรบัเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ การจ่ายเงนิ การน าสง่เงนิ การ
โอนเงนิ การกนัเงนิไวเ้บกิเหลื่อมปี โดยใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอนและวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด  
 15. จดัท าบญัชกีารเงนิทัง้งบประมาณและเงนิรายไดส้ถานศกึษาตามระเบยีบบญัชี  
 16. จดัท ารายงานการเงนิและงบการเงนิ  
 17. เกบ็รกัษาใบเสรจ็ท าบญัชคีวบคุมการใชใ้บเสรจ็  

10 

 



 18. จดัท าบญัชทีะเบยีนและรายงานทุกไตรมาส  
 19. ประเมนิผลและรายงานผลการปฏบิตังิานต่อผูอ้ านวยการสถานศกึษา  
 20. ปฏบิตังิานอื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูบ้รหิารสถานศกึษา  
 
3. งานพสัดแุละสินทรพัย ์ 
 หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ เจา้หน้าทีพ่สัดุโรงเรยีนมหีน้าทีจ่ะตอ้งปฏบิตักิาร จดัซือ้ จดัจา้ง และ
ด าเนินการตามระเบยีบ ส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2560 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิโดยเคร่งครดั      
ในเรื่องต่อไปนี้  
 1. ควบคุมดแูลการจดัซือ้ จดัจา้ง จดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์ตรวจนับ ลงทะเบยีน เกบ็รกัษา เบกิจ่ายให้
เป็นไป ตามขัน้ตอน และแนวปฏบิตัคิวบคุมการจดัซือ้จดัจา้งใหเ้ป็นไปตามแผนปฏบิตักิาร และแผนการใช้
จ่ายเงนิของ โรงเรยีน หรอืตามค าสัง่ของโรงเรยีน และควบคุมใหม้กีารใชจ่้ายอย่างประหยดั  
 2. ควบคุมการจดัท าบญัชวีสัดุ และการลงทะเบยีนครุภณัฑ ์ด าเนินการขึน้ทะเบยีนทีร่าชพสัดุ และ
การ ลงทะเบยีนเกี่ยวกบัทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งใหเ้ป็นปัจจุบนั  
 3. ดแูลการซ่อมบ ารุงพสัดุครุภณัฑ ์จดัใหม้แีผนปฏบิตักิารซ่อมบ ารุงเอาไว ้มกีารจดังบประมาณเพือ่ 
การนี้อย่างพอเพยีง และใหม้กีารซ่อมบ ารุงอยู่เสมอ  
 4. จดัใหม้กีารตรวจสอบพสัดุประจ าปีและการจ าหน่ายพสัดุประจ าปี มรีายงานการตรวจรบั – จ่าย 
รายงานการตรวจสอบพสัดุถาวร หลกัฐานการอนุมตัจิ าหน่ายพสัดุและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเป็นประจ าทุกปี  
 5. ดแูลการใหบ้รกิารดา้นพสัดุครุภณัฑใ์นโรงเรยีนแก่บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ใหร้วดเรว็และทนัตา 
ก าหนดเวลา  
 6. ควบคุมการจดัท าเอกสาร แนะน าวธิใีช ้การปรบัซ่อม หรอืระเบยีบต่าง ๆ ทีจ่ าเป็น จดัท าแบบ
รายงาน แบบฟอรม์ในการจดัซือ้จดัจา้งไวบ้รกิาร  
 7. รบัผดิชอบตรวจสอบเอกสาร ขอซือ้ ขอจา้ง จากฝ่าย/กลุ่มสาระ ใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ก่อนเสนอ 
ผูอ้ านวยการลงนาม 
  8. ควบคุมดแูลและบ ารุงรกัษายานยนตข์องโรงเรยีน ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่า
ดว้ย รถราชการ พ.ศ. 2523 และระเบยีบอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  
 9. จดัท าทะเบยีนอาคารสถานที ่ดแูลและบ ารุงรกัษาอาคารและบา้นพกัของทางราชการ เช่น 
บา้นพกัคร ูบา้นพกัภารโรง และบา้นพกันกัเรยีน เป็นตน้ ในกรณีทีช่ ารุดเสยีหายเนื่องจากเก่าและใชง้าน
นาน การขออนุญาต ปรบัปรุง ต่อเตมิ ด าเนินการขอขึน้ทะเบยีนอาคารทีร่าชพสัดุ และขออนุมตัริือ้ถอนถา้
จ าเป็นการด าเนินการรือ้ถอน ตอ้งใหถู้กตอ้งและเป็นไปตามระเบยีบของทางราชการ  
 10. ประเมนิผลการปฏบิตังิานพสัดุประจ าปี ทุกสิน้ปีงบประมาณ  
 11. ปฏบิตังิานอื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูบ้รหิารสถานศกึษา  
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4. งานจดัระบบควบคมุภายในหน่วยงาน  
 หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ งานจดัระบบควบคุมภายในหน่วยงาน มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
ดงันี้  
 1. วางแผนการด าเนินงาน โดยการป้องกนัความเสีย่ง  
 2. การจดัท าแผนการตรวจสอบ การตรวจสอบ ตดิตามผลการด าเนินงาน การประเมนิความเสีย่ง 
รวมทัง้ การตรวจสอบทางการเงนิ  
 3. ตดิตามการใชเ้งนิทัง้เงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณของสถานศกึษาใหเ้ป็นไปตาม
แผนปฏบิตั ิการประจ าปีงบประมาณและแผนการใชง้บประมาณรายไตรมาสและป้องกนัความเสีย่ง  
 4. สรุปขอ้มลูสารสนเทศทีไ่ดแ้ละจดัรายงานขอ้มลูการใชง้บประมาณ ผลการด าเนินงานของ
สถานศกึษา เป็นรายไตรมาสต่อเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ต่อหน่วยเหนือ ตามแบบการค านวณตน้ทุนผลผลติ  
 5. การประเมนิผลการใชเ้งนิและผลการด าเนินงาน  
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน คอื เป็นผูพ้ทิกัษ์ผลประโยชน์ของผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง (Stakeholders) 
เพราะผูต้รวจสอบภายใน ถอืเป็นเครื่องมอืและกลไกส าคญัอย่างหนึ่ง ของผูบ้รหิาร ทีจ่ะช่วยในการช่วยสอบ
ทาน ความถูกตอ้งของการด าเนินงาน ช่วยเสรมิสรา้งความโปร่งใสและความน่าเชื่อถอืใหแ้ก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูต้รวจสอบภายใน ไดแ้ก่ การสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่องคก์ร ดว้ยการสนบัสนุนให้ 
ทุกหน่วยงานในโรงเรยีนมรีะบบปฏบิตังิานทีม่รีะบบควบคุมภายในทีด่แีละเหมาะสม โดยท าการสอบทาน 
เพือ่หา ขอ้เทจ็จรงิ (Fact Finding) รายงานขอ้เทจ็จรงิใหผู้บ้รหิารทราบ เสนอแนะแนวทางแกไ้ข ปรบัปรุง 
ในเชงิ สรา้งสรร และตดิตามผลการแกไ้ขปรบัปรุง รวมทัง้ เป็นทีป่รกึษาดา้นระบบควบคุมภายใน (Internal 
Control) ใหก้บัหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงเรยีน   หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  
 1. ตรวจสอบความถูกตอ้งและเชื่อถอืไดข้องขอ้มลู รวมทัง้วเิคราะหแ์ละประเมนิผลการบรหิารและ
การ ปฏบิตังิานของหน่วยรบัตรวจ  
 2. ตรวจสอบการบรหิารงบประมาณ การบรหิารการเงนิ การบรหิารพสัดุและทรพัยส์นิ ใหเ้ป็นไป
ตาม นโยบาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ ของหน่วยงาน  
 3. ประเมนิผลการปฏบิตังิาน และเสนอแนะวธิกีารหรอืมาตรการในการปรบัปรุงแก้ไข เพือ่ใหก้าร 
ปฏบิตังิานเป็นไปโดยมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล รวมทัง้ป้องกนัมใิหเ้กดิความเสยีหายหรอืทุจรติรัว่ไหล  
 4. ตดิตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และใหค้ าปรกึษาแก่ผูบ้รหิารของหน่วยรบัตรวจ เพือ่ใหก้าร
ปรบัปรุง แกไ้ขของหน่วยรบัตรวจถูกตอ้งเหมาะสม  
 5. ปฏบิตังิานอื่น ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบภายใน ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก ผูบ้รหิาร 
นอกเหนือจาก แผนการตรวจสอบประจ าปี คณะกรรมการผูต้รวจสอบการเงนิและบญัช ี 
  1. ตรวจสอบ และรบัรองความถูกตอ้งครบถว้นของจ านวนเงนิทีบ่นัทกึลงในสมุดบญัชี
รวมทัง้เอกสาร ทางการเงนิของโรงเรยีนหรอื กจิกรรม งาน/โครงการภายในโรงเรยีนทีก่่อใหเ้กดิรายไดเ้พือ่
รกัษาผลประโยชน์ของ สว่นรวม (อย่างน้อยเดอืนละ1 ครัง้)  
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  2. ตรวจรายการต่างๆ ทีบ่นัทกึไวใ้นสมุดบญัช ีเช่น บญัชปีระจ าวนั หรอืบญัชรีายวนั 
เพือ่ใหเ้ชื่อแน่ว่า การบนัทกึจ านวนเงนิและรายการต่างๆในสมุดบญัช ีเป็นไปโดยความถูกตอ้ง  
  3. ตรวจสอบความถูกตอ้งของการโอนรายการต่างๆ จากบญัชรีายวนัไปลงบญัชแียก
ประเภท นบัเงนิสด และตรวจสอบยอดเงนิในธนาคาร  
  4. ตรวจสอบจ านวนเงนิทีร่บัมาและจ่ายไปตลอดจนหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขาย  
  5. ตรวจดเูชค็เงนิสดเพือ่สอบยอดเงนิ ลายเซน็การขดีฆ่าและวนัทีส่ ัง่จ่ายเขา้บญัชเีงนิสด  
  6. สอบรายการในบญัชรีายวนั และบญัชแียกประเภทกบัใบเสรจ็จ่ายเงนิสดใบเสรจ็ซือ้ของ
และใบเสรจ็ แสดงค่าใชจ่้าย  
  7. ตรวจสอบรายการสิง่ของ ตรวจสอบความถูกตอ้งของยอดเงนิ  
  8. ตรวจสอบเอกสารทางการเงนิ เช่น เอกสารแสดงก าไรและขาดทุน  
  9. รายงานแสดงรายการต่างๆ โดยละเอยีดเช่น ตน้ทุน สนิทรพัยห์นี้สนิ ปรมิาณการขาย
ก าไรสุทธแิละค่า เสือ่ม  
 
5.งานการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา  
 หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ งานการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา มหีน้าที ่
ด าเนินการ รวบรวมขอ้มลู เกีย่วกบัการประเมนิคุณภาพทางการศกึษาของนกัเรยีนและบุคลากร โดยมี
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงันี้  
 1. เป็นคณะกรรมการวชิาการโรงเรยีนโดยต าแหน่ง  
 2. จดัระบบบรหิารและสารสนเทศ  
 3. พฒันามาตรฐานทางการศกึษาก าหนดเกณฑก์ารประเมนิ เป้าหมายความส าเรจ็ของสถานศกึษา
ตาม มาตรฐาน การศกึษาและตวัชีว้ดัของกระทรวง  
 4. จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา/แผนปฏบิตักิารประจ าปี  
 5. ด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา/แผนปฏบิตักิารประจ าปี  
 6. ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพภายใน เพือ่ปรบัปรุงพฒันาอย่างต่อเนื่อง  
 7. รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาประจ าปีสาธารณชนและหน่วยงานตน้สงักดั  
 8. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาอย่างต่อเนื่อง  
 
6. งานระดมทรพัยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
 หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ งานระดมทรพัยากรเพือ่การศกึษา มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงันี้  
 1. วเิคราะหก์จิกรรมและภารกจิ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง (MTEF) และ 
แผนปฏบิตักิารประจ าปี  
 2. ส ารวจขอ้มลูนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการไดร้บัการสนบัสนุน  
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 3. จดัท าแผนระดมทรพัยากรทางการศกึษาและทุนการศกึษา การจดัหารายไดแ้ละผลประโยชน์  
 4. จดักองทุนสวสัดกิารเพือ่การศกึษา  
 5. เกบ็รกัษาเงนิและด าเนินการตามระเบยีบการเงนิ ก ากบั ตดิตาม ตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ 
การเงนิ ประเมนิผล  
 6. รายงานผลการด าเนินงาน  
7. งานขอ้มลูสารสนเทศกลุ่มบรหิารงบประมาณ  
 หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ งานสารสนเทศฝ่าย มหีน้าที ่จดัรวบรวมขอ้มลู สถติแิละงานกลุ่มบรหิาร
งบประมาณใหเ้ป็นระบบ โดยม ีหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงันี้  
 1. เป็นคณะกรรมการวชิาการโรงเรยีนโดยต าแหน่ง  
 2. จดัระบบ รวบรวม ศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูทางวชิาการ  
 3. เกบ็ขอ้มลูสถติกิารเรยีนการสอน การทดสอบร่วมกบังานทะเบยีนวดัผล  
 4. รวบรวมสถติกิารปฏบิตังิานดา้นวชิาการของครู  
 5. จดัป้ายนิเทศ และเสนอขอ้มลูทางวชิาการ  
 6. รวบรวมขอ้มลู และจดัท าเอกสารสารสนเทศของฝ่ายวชิาการ  
 7. ประชาสมัพนัธ ์เผยแพร่ ผลส าเรจ็ของงาน ต่อสาธารณชนทราบ  
 8. งานโครงการตามนโยบาย โครงการสง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม  
 9. งานอื่นทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

14 

 


